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TOOTEKIRJELDUS  184 
10       10.11.2015 INERTA 210 

EPOPINNAKATE 
 

VÄRVITÜÜP INERTA 210 on kahekomponentne madala lahustisisaldusega 
epovärv. 

KASUTAMINE Kasutatakse terasel ja betoonil eposüsteemis K38. Saab kasutada 
ka epopulbervärvide katmiseks. 

ERIOMADUSED Täiesti kõvenenuna on INERTA 210 täiesti lõhnatu ja maitseta 
ning ei sisalda tervisele kahjulikke komponente. Seetõttu 
kasutatakse seda toiduainetetööstuses, nt. seinapinnad ja 
silohoidlad (määrus ELI 21886, Technical Research Centre of 
Finland). 
INERTA 210 nakkub hästi pritspuhastatud terasega ja on 
vastupidav abrasiivkoormusele. Toode talub hästi vett, 
kemikaale, rasvu ja erinevaid lahusteid. Uputuskoormuses ei tohi 
temperatuur ületada +40C. Teiste kemikaalide puhul on 
temperatuurimäärad määratletud eraldi. 

MÄRGISED Toode omab betoonkonstruktsioonide kaitsena CE-märgist. Vt. 
lisaifo tootekirjelduse lõpus „CE-märgis“. 

 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Baas (Comp A): 2 mahuosa 

Kõvendi (Comp B): INERTA 210 HARDENER    1 mahuosa 
KASUTUSAEG, +23C 30 min 
KUIVAINESISALDUS 94+-2 mahu% 
TAHKE AINE OSAKAAL Ca 1400 g/l 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Ca 50 g/l 

KULU Kuivkiht µm Märgkiht µm Teor. kulu m2/l 

250 265 3,8 

Kuna liiga paksude kihtide puhul muutuvad mitmed värvi 
omadused, siis ei soovitata ületada maksimaalset 
kihipaksust üle kahe korra soovitatud kihipaksusest. 

 

KUIVAMISAEG +23C,  
      RH 50% (kuivkiht 250 µm) 

 

-tolmukuiv (ISO 9117-3:2010) 6h 
-puudutuskuiv (DIN 53150:1995) 12h 
-täiskuiv 7 päeva 
-ülevärvitav, 50% RH (kuivkiht 
250 µm) 

Pinna 
temperatuur 

Sama värviga 

min max* 

+15C 8h 36h 
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+23C 4h 24h 

*maksimaalne ülevärvimise intervall 

Kihipaksuse ja suhtelise õhuniiskuse suurenemine 
kuivatusruumis aeglustab kuivamisprotsessi. 

 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU Toiduainetetööstuse objektidele TEKNOSOLV 6060, teistele 
TEKNOSOLV 9506. 

LÄIGE Läikiv. 
VÄRVITOONID Limiteeritud toonid tööstusvärvikaardist. 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja värvimist segavad tegurid. 

Eemalda ka veeslahustuvad soolad selleks ettenähtud 
meetoditega. Erinevatest materjalidest pindu eeltöödeldakse 
järgnevalt: 
TERASPINNAD: eemalda valtsiräbu ja rooste pritspuhastusega 
astmeni Sa 2 ½ (ISO 8501-1). Pritspuhastatud pind peab jääma 
kare. Vt. standard ISO 8503-2. 
BETOONPINNAD: betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana, 
korralikult kuivanud ja kõva. Veesisaldus pinnakihis ei tohi 
ületada 4%. Silu ja ühtlusta freesides ebatasasused. Harja ära 
tsemendijäägid, liiv ja tolm. Pese õlised ja rasvased pinnad 
pesuaine või lahustiga. Eemalda olemasolev tsemendiliim 
BETONI-PEITTAUSLIUOSega, freesimise või pritspuhastusega. 
EELNEVALT VÄRVITUD JA ÜLEVÄRVIMISEKS SOBIVAD PINNAD: 
Kõik värvimist pärssivad tegurid (sh. rasvad ja soolad) 
eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad värvitud 
pinnad, mille ülevärvimisintervall on ületatud, tuleb korralikult 
karestada. Kahjustatud kohad parandatakse vastavalt materjalide 
ja toodete ettekirjutusele. 
Eeltöötluse koht ja aeg valitakse selline, et pinnad ei määrduks 
ega niiskuks enne värvimistöid. 

    TASANDAMINE Objektidel, mis ei ole seotud toiduainetetööstusega, 
tasandatakse teraspinnad TEKNOPOX FILL epokitiga.  
Suured õnarused betoonis täidetakse tsementseguga kohe pärast 
raketiste eemaldamist. Enne värvimist peavad olema kõik augud 
ja poorid täidetud. Vajadusel silutakse kogu pind vesialuselise 
TEKNOPOX AQUA V FILL epokitiga või TEKNOPOX FILL epokitiga. 

    TEHASEKRUNT Kõik tehasekrundid, hoolimata sideainest, tuleb täielikult 
eemaldada. Praktikas näeb see välja järgmiselt: vaadates pinda 
vertikaalis 1m kauguselt normaalvalguses, peab see olema 
ühtlaselt hall, st. puhastusaste on Sa 2 ½ (ISO 8501-1). 

 KOMPONENTIDE SEGAMINE Koguste segamisel arvesta etteantud kasutusajaga. Enne 
värvimist segatakse kokku värv ja kõvendi õigetes 
proportsioonides. Segada tuleb korralikult kuni põhjani. 
Soovitatakse vispelsegistit, nt. vispliga varustatud aeglaste 
pööretega drelli. Ebapiisav segamine ja vale segamissuhe 
põhjustab ebakorrapärast kuivamist ja värvi omaduste 
halvenemist. 

    VÄRVIMINE Kanna pinnale kõrgsurve-airless-pihustiga. Kasuta kas ühe- või 
kahekomponentset airless-pihustit, nt. Graco Hydra-Cat 



pöörddüüsidega 0,018-0,026’’. Kohtparandusteks võib kasutada 
ka pintslit või rulli. Ole värvimise ajal teadlik valmissegu 
kasutusajast. 
Tavalise pihustiga värvides võib värvi lahjendada 5% TEKNOSOLV 
9506 või TEKNOSOLV 6060 (lõhnatu/maitsetu). Viimasel juhul 
tuleb enne värvimist süsteem läbi pesta TEKNOSOLV 6060, et 
vältida eelnevalt kasutatud lahusti sattumist värvi sisse. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +15C ning 
suhteline õhuniiskus alla 80%. Lisaks peab pinna ja värvi 
temperatuur olema 3C kõrgem ümbritseva õhu kastepunktist. 

    LISAINFO Säilivusaeg on etiketil. Ladusta jahedas ja tihedalt suletud 
anumates. 
Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 
12944-4 ja ISO 8501-2. 

    CE-MÄRGIS 
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Pinnakaitsevahendid – pinnakatted 
Füüsikaline vastupidavus (5.1) 
Keemiline vastupidavus (6.1) 

Abrasioonikindlus  Nõue: massikaotus alla 
3000mg 

Kapillaarsus ja veeläbilaskvus Nõue: w<0,1 kg/m2 x√h 
Raske kemikaalikoormuse 
talumine 

Nõue: kõvaduse kaotus alla 
50% 

Löögikindlus  I klass: >4Nm 

Tõmbetesti nakketugevus Nõue: jäik süsteem 
liikumisega: ≥ 2,0 (1,5) 
N/mm2 

Ohtlikud koostisosad Vt. ohutuskaarti 
 

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


